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 يری بُرٌ افسایش ي تًاومىدسازی بر ای حرفٍ اخالق ي داوش مدیریت تأثیر بررسی

   یسد استاوداری کارکىان
 

 3 ابُجی حمید ،2 قاوعیان محمدحسیه ،1مًسًی سیدمجید
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 ایزان یشد، اسالمی، آساد داوطگاٌ یشد، ياحذ مالی،-ديلتی مذیزیت ارضذ یکارضىاس آمًختٍ داوص 2

 ایزان یشد، اسالمی، آساد داوطگاٌ یشد، ياحذ مذیزیت، گزيٌ استادیار، 3
 

 چکیدٌ

وشص  َا، داَا، آگاَیَا، مُارت، تًاواییي کاربزدی ای حزفٍ صًرت بٍاخالقی  َای مُارتحیات ي بقاء َز ساسمان تا حذ سیادی بٍ 

سشط    بیىشی  پشیص ، پژيَص حاضز با َشذ   ري اسایهمذیزان آن ساسمان بستگی دارد  يیژٌ بٍَای مختلف مىابغ اوساوی ي تخصص

ٍ دي متغیز مشذیزیت داوشص ي اخشال      بزحسبکارکىان استاوذاری یشد  يری بُزٌ ي افشایص تًاومىذساسیتغییزات  اوجشا    ای حزفش

پیمایطشی اسشت. جامؼشٍ آمشاری     -تحقیقات کاربزدی ي اس مىظز گزدآيری دادٌ تًصشیفی َذ  اس وًع  اسوظزگزفت. ريش تحقیق، 

در وظشز گزفتشٍ ضشذ، ابششار گشزدآيری       "سزضشماری "حجم ومًوٍ اس وًع «. وفز 300کارکىان استاوذاری یشد بٍ تؼذاد »ػبارتىذ اس 

(، اسشتاوذارد  1995اسشرزیتشر    ضشىاختی  رياناطالػات ویش پزسطىامٍ است ضامل: تًاومىذساسی بشز اسشام مشذو تًاومىذسشاسی     

ٍ (، اخشال   2013(، مذیزیت داوص  اخًان، رمضشان ي یششدی،   1980ویزيی اوساوی مذو َزسی ي گلذاسمیت   يری بُزٌ  ای حزفش

 Spss18کشاربزدی  -تحلیلی افشار وز اس  ستفادٌاَای بٍ دست آمذٌ اس طزیق پزسطىامٍ؛ با (. ي داد1393ٌ قاسم سادٌ ي َمكاران، 

 يری بُزٌبا میشان تًاومىذساسی ي  ای حزفٍَا وطان داد کٍ، بیه مذیزیت داوص ي اخال  قزار گزفت. یافتٍ ي تحلیلپزداسش مًرد 

 52( َمبستگی مستقیم ي مؼىادار آماری يجًد داضت؛ ي ضزیب رگزسیًوی ویش وطان داد کشٍ  >05/0Pکارکىان استاوذاری یشد  

درصذ اس  39(. َمچىیه =T-value 595/3ضًد  می بیىی پیص« مذیزیت داوص»ط درصذ اس ياریاوس متغیز تًاومىذساسی تًس

درصذ اس ياریاوس متغیشز تًاومىذسشاسی تًسشط     8/78 (؛=T-value 183/2«   ای حزفٍاخال  »تًسط  يری بُزٌياریاوس متغیز 

ضشًد  مشی  بیىشی  پشیص « داوص مذیزیت»تًسط  يری بُزٌدرصذ اس ياریاوس متغیز  30( ي =T-value 894/4«  ای حزفٍاخال  »

 018/2 T-value=.)  ،سشاسی  پیشادٌ کارکىان استاوذاری یششد بایشذ بشز     يری بُزٌارتقاء تًاومىذساسی ي افشایص  مىظًر بٍبىابزایه 

 ، اَتما  يرسیذٌ ضًد. ای حزفٍمذیزیت داوص ي اخال   َای ريشاصًو ي 

 

 ، کارکىان استاوذاری یشديری بُزٌ، تًاومىذساسی، ای حزفٍمذیزیت داوص، اخال  َای کلیدی:  ياشٌ
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